مملكة البحرين
وزارة الرتبية والتعليم
إدارة املناهج
وحدة مناهج العلوم للتعليم األساسي

املوضوعات الدراسية املقررة يف مادة العلوم
للعام الدراسي 1010/1029م

احللقة الثانية  -التعليم األساسي

الكتب املعتمدة:
الفصل الدراسي األول :العلوم للصف الرابع االبتدائي – الجزء األول – الطبعة الثانية 4141ھ 3144/م

الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف الرابع االبتدائي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية  4141ھ 3144/م

امتحان منتصف الفصل

الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

الوحدة الرابعة :الفضاء

الوحدة األولى :المخلوقات الحية

الفصل السابع :األرض والشمس والقمر

الفصل األول :تصنيف المخلوقات الحية

الدرس األول :األرض والشمس

الدرس األول :الخاليا

الدرس الثاني :األرض والقمر

الدرس الثاني :ممالك المخلوقات الحية

الفصل الثامن :النظام الشمسي والفضاء

الفصل الثاني :المملكة النباتية والمملكة
الحيوانية

الدرس األول :النظام الشمسي

الدرس الثاني :النجوم والبروج السماوية

الدرس األول :المملكة النباتية

الدرس الثاني :المملكة الحيوانية

الرابع االبتدائي

الوحدة الثانية :األنظمة البيئية

الفصل الثالث :استكشاف األنظمة البيئية

الدرس األول :النظام البيئي والمناطق الحيوية

امتحان نهاية الفصل

الدرس الثاني :العالقات في األنظمة البيئية

الفصل الرابع:البقاء في األنظمة البيئية

الوحدة الخامسة :المادة

الفصل التاسع :المادة وتغيراتها
الدرس األول :وصف المادة

الدرس الثاني :تغيرات المادة

الفصل العاشر:المخاليط والمركبات
الدرس األول :المخاليط

الدرس األول :تكيفات المخلوقات الحية

الدرس الثاني :العناصر والمركبات

الدرس الثاني :التغيرات في األنظمة البيئية

الوحدة الثالثة :موارد األرض

الفصل الخامس :المعادن والصخور والتربة
الدرس األول :المعادن والصخور

الدرس الثاني :التربة

الوحدة السادسة :القوى والطاقة
الفصل الحادي عشر :القوى
الدرس األول :القوى والحركة

الدرس الثاني :الشغل والطاقة

الفصل السادس :موارد أخرى لألرض
الدرس األول :الماء

الدرس الثاني :موارد من الماضي
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الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

المحتوى غير المقرر:

الفصل الثاني عشر :صور من الطاقة
الدرس األول :الح اررة

الدرس الثاني :الضوء
 .4امتحاااان منتصاااف الفصااال الدراساااي األول فاااي الوحااادة  .4امتحاااان منتصاااف الفصااال الدراساااي الثااااني فاااي الوحااادة
الدراسية األولى فقط.

تعليمات

الدراسية الرابعة فقط.

 .3امتحاااان نهاياااة الفصااال الدراساااي األول فاااي الوحااادتين  .3امتحاااان نهاياااة الفصااال الدراساااي الثااااني فاااي الوحااادتين
الثانيااة والثالثااة علااى أن تسااتثنى الوحاادة الدراسااية األولااى الخامسااااة والسادسااااة علااااى أن تسااااتثنى الوحاااادة الدراسااااية
الرابعاااة والفصااال الثااااني عشااار مااان الوحااادة السادساااة مااان

من امتحان نهاية الفصل الدراسي األول.

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.
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الكتب املعتمدة:

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف الخامس االبتدائي – الجزء األول – الطبعة الثانية 4145ھ 3141/م

الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف الخامس االبتدائي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية  4145ھ 3141/م

امتحان منتصف الفصل

الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

الوحدة األولى :تنوع الحياة

الوحدة الرابعة :الطقس

الفصل األول :تصنيف المخلوقات الحية

الدرس األول :مستويات تصنيف المخلوقات الحية

الدرس الثاني :النباتات

الخامس االبتدائي

الدرس األول :الغالف الجوي والطقس

الدرس الثاني :الرياح والجبهات الهوائية

الفصل الثاني :اآلباء واألبناء

الفصل الثامن :الهطل والعواصف

الدرس األول :التكاثر

الدرس األول :الغيوم والهطل

الدرس الثاني :دورات الحياة

الدرس الثاني  :العواصف

الوحدة الثانية :األنظمة البيئية

الفصل الثالث :التفاعالت في األنظمة البيئية
الدرس األول :العالقات في األنظمة البيئية

الوحدة الخامسة  :المادة

الفصل التاسع :أنواع المادة
الدرس األول :العناصر

الدرس الثاني :التكيف والبقاء

امتحان نهاية الفصل

الفصل السابع :أنماط الطقس

الفصل الرابع:الدورات والتغيرات في األنظمة
البيئية

الفصل العاشر :التغيرات الفيزيائية والكيميائية
للمادة

الدرس الثاني :التغيرات في األنظمة البيئية

الدرس الثاني :المركبات والتغيرات الكيميائية

الدرس األول :الدورات في األنظمة البيئية

الدرس األول :تغيرات حالة المادة

الوحدة الثالثة :أرضنا المتغيرة

الوحدة السادسة :القوى والطاقة

الفصل الخامس :سطح األرض المتغير

الفصل الحادي عشر :الطاقة واآلالت

الدرس األول :معالم سطح األرض

الدرس األول :الشغل والطاقة

الدرس الثاني :الزالزل والبراكين

الفصل السادس :التجوية والتعرية والتربة
الدرس األول :التجوية والتعرية

الدرس الثاني :اآلالت البسيطة

الفصل الثاني عشر :الصوت والضوء
الدرس الثاني :الضوء

الدرس الثاني :التربة
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المحتوى غير المقرر:

الد دددرس الثد دداني مد ددن افصد ددل التاسد د  :الفلد دزات والالفل د دزات
وأشباه الفلزات

الدرس األول من الفصل الثاني عشر :الصوت
 .4امتحاااان منتصاااف الفصااال الدراساااي األول فاااي الوحااادة  .4امتحاااان منتصاااف الفصااال الدراساااي الثااااني فاااي الوحااادة
الدراسية الرابعة فقط.

الدراسية األولى فقط.

 .3امتحاااان نهاياااة الفصااال الدراساااي األول فاااي الوحااادتين  .3امتحاااان نهاياااة الفصااال الدراساااي الثااااني فاااي الوحااادتين

تعليمات

الثانيااة والثالثااة علااى أن تسااتثنى الوحاادة الدراسااية األولااى الخامسااااة والسادسااااة علااااى أن تسااااتثنى الوحاااادة الدراسااااية
الرابعاااااة والااااادرس الثااااااني مااااان الفصااااال التاساااااع الفلااااازات

من امتحان نهاية الفصل الدراسي األول.

والالفلزات وأشباه الفلزات) والدرس األول مان الفصال الثااني
عشر الصوت) من امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.
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الكتب املعتمدة:

الفصل الدراسي األول :العلوم للصف السادس االبتدائي – الجزء األول – الطبعة الثانية 4146ھ 3145/م
الفصل الدراسي الثاني :العلوم للصف السادس االبتدائي – الجزء الثاني – الطبعة الثانية 4146ھ 3145/

امتحان منتصف الفصل

الصف

الفرتة

الفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي األول

الوحدة السادسة :القوى والطاقة

الوحدة األولى :استمرارية الحياة

الفصل الحادي عشر :القوى والحركة

الفصل األول :الخاليا

الدرس األول :النظرية الخلوية

الدرس الثاني :الخلية النباتية والخلية الحيوانية

الدرس الثاني :القوى وقوانين نيوتن

الدرس األول :انقسام الخاليا

الدرس األول :الكهرباء

الفصل الثاني :الخلية والوراثة

الدرس الثاني :الوراثة والصفات

السادس االبتدائي

الفصل الثاني عشر :الكهرباء والمغناطيسية
الدرس الثاني :المغناطيسية

الوحدة الثانية :عمليات الحياة

الفصل الثالث :عمليات الحياة في النباتات
والمخلوقات الحية الدقيقة
الدرس األول :عمليات الحياة في النباتات

الدرس الثاني :عمليات الحياة في المخلوقات

امتحان نهاية الفصل

الدرس األول :الحركة

الحية الدقيقة

الفصل الرابع :عمليات الحياة في اإلنسان والحيوانات
الدرس األول :الهضم واإلخراج والتنفس والدوران
الدرس الثاني :الحركة واإلحساس

الوحدة الثالثة :األنظمة البيئية ومواردها
الفصل الخامس :األنظمة البيئية

الدرس األول :انتقال الطاقة والمادة في األنظمة البيئية

الدرس الثاني :مقارنة األنظمة البيئية

الفصل السادس :موارد األرض والحفاظ عليها
الدرس األول :الهواء والماء

الدرس الثاني :حماية موارد األرض
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الوحدة الرابعة :الفضاء

الفصل السابع :الشمس واألرض والقمر
الدرس األول :نظام األرض والشمس

الدرس الثاني :نظام األرض والشمس والقمر

الفصل الثامن :الفلك

الدرس األول :النظام الشمسي

الدرس الثاني :النجوم والمجرات

الوحدة الخامسة :المادة

الفصل التاسع :تصنيف المادة

الدرس األول :الخصائص الفيزيائية للمادة

الفصل العاشر :التغيرات والخصائص الكيميائية
الدرس الثاني :الخصائص الكيميائية

المحتوى غير المقرر:

الدرس الثاني من الفصل التاس  :الماء والمخاليط

الدرس األول من الفصل العاشر :التغيرات الكيميائية

 .4امتحاااان منتصاااف الفصااال الدراساااي األول فاااي الوحااادة  .4امتحاااان منتصاااف الفصااال الدراساااي الثااااني فاااي الوحااادة
الدراسية األولى فقط.

تعليمات

الدراسية السادسة فقط.

 .3امتحاااان نهاياااة الفصااال الدراساااي األول فاااي الوحااادتين  .3امتحاااان نهاياااة الفصااال الدراساااي الثااااني فاااي الوحااادتين
الثانيااة والثالثااة علااى أن تسااتثنى الوحاادة الدراسااية األولااى الرابعاااااة والخامساااااة علاااااى أن تساااااتثنى الوحااااادة الدراساااااية
السادسة من امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.

من امتحان نهاية الفصل الدراسي األول.

 .4يستثنى الجزء المظلل من االمتحانات الوطنية.
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